แผนงาน/โครงการของรัฐ
1. ชื่อโครงการ
ชื่อภาษาไทย

โครงการพัฒนากุดจับ - กุดหมากเห็บ

ชื่อภาษาอังกฤษ KUDCHUB KUDMARKHEB PROJECT
2. เหตุผลความจําเปนและวัตถุประสงคของโครงการ
2.1 เหตุผลความจําเปน
- พื้นที่ตําบลโนนสะอาด อําเภอแวงใหญ จังหวัดขอนแกน เปนเขตที่ประสบภัยทั้งภัยแลงและน้ําทวมซ้ําซาก
ทุกปของจังหวัดขอนแกน เนื่องจากมีเขตพื้นที่อยูติดกับแมน้ําชี โดยในฤดูน้ําหลากน้ําในแมน้ําชีจะเออสูงขึ้นและไหลเขาทวม
พื้นที่ราบริมตลิ่งทั้งสองฝง และในฤดูแลงก็ประสบกับภัยแลงโดยมีพื้นที่ประสบภัย 6,000 ไร คิดเปนมูลคาความเสียหาย
ประมาณ 10,000,000 บาท ตอป และมีแนวโนมจะมากขึ้นทุกป ซึ่งในพื้นที่มีหนองน้ํากุดจับ-กุดหมากเห็บ เปนหนอง
น้ําธรรมชาติขนาดใหญ มีพื้นที่หนองประมาณ 2,000 ไร ตั้งอยูบริเวณที่ลุมน้ําทวมถึงของแมน้ําชี โดยมีศักยภาพ
เหมาะสมที่จะพัฒนาเปนโครงการลักษณะแกมลิง เพื่อเก็บน้ําในฤดูน้ําหลากของชวงฤดูฝนเอาไวใชเปนน้ําตนทุนเพื่อทํา
การเกษตร ประมง อุปโภค-บริโภค และเลี้ยงสัตว
- อบต. โนนสะอาด ไดรองขอรับการสนับสนุนโครงการพัฒนากุดจับ – กุดหมากเห็บ ผานทางกระทรวง
เกษตรและสหกรณ เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2550 ซึ่งกรมชลประทานไดทําการจางศึกษาโครงการแกไขปญหาภัยแลง
จังหวัดขอนแกน ในพื้นที่ภัยแลง 1.9 ลานไร โดยโครงการพัฒนากุดจับ– กุดหมากเห็บเปนหนึ่งในโครงการในแผนงาน
ระยะเรงดวนของโครงการแกไขปญหาภัยแลง จังหวัดขอนแกน
- โครงการนี้สามารถแกไขปญหาการขาดแคลนน้ําในการเพาะปลูก อุปโภค – บริโภค เลี้ยงสัตว และเปน
แหลงน้ําตนทุน สนับสนุนการเกษตรฤดูฝน และเพิ่มพื้นที่เพาะปลูกพืชในฤดูแลง
2.2 วัตถุประสงคของโครงการ
- เพื่อเปนแหลงน้ําตนทุน ที่จะใชทําการเกษตรในฤดูฝนได 5,000 ไร และฤดูแลงได 2,000 ไร ทําให
สามารถขยายพื้นที่เพาะปลูก มีการใชประโยชนจากที่ดินไดมากขึ้น ในพื้นที่ตําบลโนนสะอาด อําเภอแวงใหญ และหมูบาน
ใกลเคียง จํานวน 1,936 ครัวเรือน
- เพื่อบรรเทาอุทกภัยในเขตพื้นที่ ตําบลโนนสะอาด ในชวงฤดูน้ําหลากไดประมาณ 2,000 ไร
- เพื่อเปนแหลงน้ําสําหรับการอุปโภค - บริโภคของราษฎร
- เพื่อเปนแหลงแพรพันธ เพาะพันธุ และขยายพันธุปลาน้ําจืด รวมทั้งเปนแหลงจับปลาของราษฎร
3. สาระสําคัญของโครงการ
3.1 ขุดลอกพรอมกอสรางทํานบดินรอบหนอง ความยาว 8,962 ม. และหลังคันกวาง 9 ม.
3.2 อาคารประกอบ ทอลอดระบายน้ํา ขนาด  1.00 ม. กวานบานระบาย จํานวน 4 แหง
3.3 อาคารรับน้ําขนาด 3 2.00 x 2.00 ม. พรอมบานระบายจํานวน 1 แหง
4. ผูดําเนินการ (หนวยงานดําเนินการ)
สํานักงานกอสราง 6 สํานักพัฒนาแหลงน้ําขนาดกลาง
5. สถานที่ที่จะดําเนินการ

 เฉพาะจังหวัด ทั่วประเทศ
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พื้นที่ดําเนินการ
จังหวัด
ขอนแกน

อําเภอ

ตําบล

แวงใหญ

โนนสะอาด

6. ขั้นตอนและระยะเวลาดําเนินการ
โครงการพัฒนากุดจับ – กุดหมากเห็บ มีระยะเวลาดําเนินการ 3 ป (2554 – 2556) มีรายละเอียด ดังนี้
6.1 งานขุดลอกพรอมกอสรางทํานบดิน ความยาว 8,962 ม. ระยะเวลาดําเนินการป 255 4 - 2556
6.2 งานกอสรางอาคารรับน้ํา 3 – 2.00 x 2.00 ม. พรอมเครื่องกวานบานระบาย จํานวน 1
แหง ระยะเวลาดําเนินการป 2555 – 2555
6.3 งานกอสรางทอรับน้ําและระบายน้ํา 1.00 ม. พรอมเครื่องกวานบานระบาย จํานวน 4 แหง
ระยะเวลาดําเนินการป 2554 – 2556
7. ผลผลิตของโครงการ (OUTPUT)
7.1 ทํานบดินบดอัดแนนความยาว 8,962 ม. หลังคันกวาง 9 ม.
7.2 ทอลอด  1.00 ม. พรอมเครื่องกวานบานระบาย จํานวน 4 แหง
7.3 อาคารรับน้ํา 3 2.00 x 2.00 ม. พรอมเครื่องกวานบานระบาย จํานวน 1 แหง
7.4 ปริมาณน้ําเก็บกัก 8,000,000 ลบ.ม.
8. ผลลัพธของโครงการ (OUTCOME)
- ดานบวก
- มีพื้นที่รับประโยชนจากโครงการในชวงฤดูฝน 5,000 ไร และฤดูแลง 2,000 ไร
- เพิ่มศักยภาพการเก็บกักน้ําในแหลงน้ําสาธารณะ เปนแหลงน้ํา ตนทุนเพื่อใชในการเกษตร และอุปโภคบริโภค บรรเทาความเดือดรอน และแกไขปญหาภัยแลง ใหแกราษฎรจํานวน 1,936 ครัวเรือน
- ที่ดินสาธารณะถูกนําไปใชประโยชนไดสูงสุด
- เปนการสรางหลักประกันใหเกษตรกรในพื้นที่สําหรับการประกอบอาชีพเกษตรกรรมอยางยั่งยืน
- ดานลบ
-เสียที่ดินสาธารณะนํามากอสรางโครงการประมาณ 2,000 ไร
9. ผลกระทบและมาตรการปองกัน (IMPACT)
- ดานบวก
- จากการมีน้ําเพื่อการเกษตรสงผลใหผลผลิตตอไรสูงขึ้น และจะทําใหเกษตรกรมีรายไดเพิ่มขึ้น
- มีการจางแรงงานในพื้นที่ ทําใหราษฎรในพื้นที่มีรายไดเพิ่ม
- ลดความเสียหายจากภัยแลงและอุทกภัยในแตละป
- ดานลบ
เสียที่ดินสาธารณะนํามากอสรางโครงการ โดยไดทําการประชุมชี้แจงกับราษฎรแลวและราษฎรยินยอมให
ดําเนินการกอสราง
-ราษฎรและองคการบริหารสวนตําบลโนนสะอาด จะตองมีการจัดตั้งกลุมผูใชน้ําเพื่อรองรับการใชประโยชน
และการดูแลบํารุงรักษาในโครงการรวมกันตลอดอายุโครงการ
-
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10. งบประมาณการคาใชจาย
ผลผลิต

การจัดหาแหลงน้ําและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน

กิจกรรม

การจัดการงานกอสรางเพื่อเพิ่มพื้นที่ชลประทาน

- จํานวนเงิน (ทั้งโครงการ)
- ที่มาของเงิน
ปดําเนินการ
ปที่ 2554
ปที่ 2555
ปที่ 2556
รวม

กิจกรรมยอย

164,400,000.00

บาท

/

ผูกพัน

/

งบประมาณปกติ

งบประมาณจังหวัด

งบประมาณเงินกู

อื่น ๆ ระบุ

จางเหมา (บาท)
32,880,000.00
64,444,800.00
67,075,200.00
164,400,000.00
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โครงการขนาดกลาง

ป

ตอเนื่อง

คาควบคุมงาน(บาท)
512,000.00
1,152,000.00
896,000.00
2,560,000.00

ป

ปเดียว

ดําเนินการเอง(บาท)

หมายเหตุ

11. สอบถามขอมูลไดที่ (ผูรับผิดชอบโครงการ)
ชื่อ-สกุล
ตําแหนง
กรม
โทรศัพท

นายสุพจน นวมทนงค
นายชางชลประทานชํานาญงาน
ชลประทาน
043-227340

สังกัด
E-mail
โทรสาร

สํานักงานกอสราง 6 สํานักพัฒนาแหลงน้ําขนาดกลาง

Karun_had@yahoo.co.th
043-327235
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12. แผนที่โครงการ :
พิกัด
ระวาง
ชื่อลุมน้ํา
ประเภทโครงการ

48 PTC 222-663
...........................................................
ระวาง 5440-I
...........................................................
น้ําชี
............................................
อางเก็บน้ํา
...........................................................

222200 m.E.
พิกัด UTM (E) ...........................................................
1766300
m.N.
พิกัด UTM (N) ...........................................................
04
รหัสลุมน้ํา
...........................................................
...........................................................

จุดที่ตั้งโครงการ

ภาพแผนที่ 1:50,000
พื้นที่รับประโยชน์ 5,000 ไร่
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